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ABSTRAKT 

Má bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická. Popisuji zde specifické 

poruchy učení. Podrobněji se věnuji dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyspraxii. Snažím se 

definovat rozdíly mezi těmito specifickými poruchami učení. Píši o důležitosti rané 

diagnostiky dítěte předškolního věku, podrobněji o jejích cílech. 

Věnuji se zde metodám testování. Popisuji tři diagnostické metody: 

1. Baterie testů pro předškolní děti - B. Lazarová 

2. Škála rizika dyslexie - Marta Bogdanowicz 

3. Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky  - A. Kucharská a D. Švancarová 

Dále popisuji metody nápravy rizik pro vznik specifických poruch učení, stimulační 

programy pro prevenci SPÚ, metodu  Dobrého startu a  program Hyppo, který je postaven 

na reedukaci. 

V praktické části sestavuji schéma pro pět oblastí psychomotorického vývoje dítěte. 

• Hry a cvičení pro rozvoj řeči a myšlení 

• Hry a cvičení pro rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky a pravolevé orientace 

• Hry a cvičení pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání 

• Hry a cvičení pro rozvoj paměti  

• Hry a cvičení pro rozvoj pozornosti  

Porovnávám úroveň výkonu dětí v pěti oblastech tohoto vývoje, dále pak úroveň výkonu u 

chlapců a dívek zvlášť. Po sedmi měsících intenzivní práce na rozvoji oblastí 

psychomotorického vývoje hodnotím pokrok dětí a porovnávám rozdíl jejich výkonu na 

počátku a na konci. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, raná diagnostika



ABSTRACT 

My Bachelor thesis consists of two parts. The first part is theoretical. I describe specific 

learning disabilities in detail. I write here about dyslexia, dysgraphia, dysorthography and 

dyspraxia. I try to define differences between these disabilities.  I write especially about early 

diagnosis of pre-school age, what are their aims. 

I try to find the information about testing methods. I describe three diagnostic methods:  

1. The battery of tests for preschool children was written by B. Lazarová 

2. The range of risk of dyslexia was written by Marta Bogdanowitz from Poland 

3. Test failure risk of reading and writing for early schoolchildren was written by A. 

Kucharská and D. Švancarová 

Furthermore, I write about methods of prevention specific learning disabilities, about The 

Stimulus program for prevention these disabilities, about The Methods to a good start and 

about program Hyppo, which is based on re-education. 

In the practical part I draw up a diagram for five areas of psychomotor development of the 

child: 

• Games and exercises for speech development and thinking 

• Games and guilds for the development of fine motoring, graphical motors and right-

handed orientations 

• Games and exercises for developing hearing and visual perception 

• Games and exercises for memory development 

• Games and exercises to develop attention 

I compare the level of performance of children in five areas of this development, as well as 

the performance level of boys and girls separately. After seven months of intensive work on 

the development of psychomotor development, I assess the progress of children and compare 

the difference between their performance at the beginning and the end. 

KEYWORDS 

Dyslexia, dysgraphia, dysorthography, dyspraxia, early diagnosis 
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ÚVOD 

„Nehleď čím dítky jsou, ale čím mají býti, neboť jsou určeny k tomu, aby po nás byly 

dobyvateli tohoto světa.“ 

Jan Amos Komenský (Zelinková, 2012, s. 194) 

 

Předškolní věk dítěte můžeme považovat za jedno nejdůležitějších období jeho života. 

Dochází k rozvoji celé osobnosti, osvojuje si návyky, dovednosti, postoje. Začíná se 

pravidelně setkávat se svými vrstevníky, navazuje a rozvíjí společenské vztahy 

prostřednictvím verbální a nonverbální komunikace.  

Předškolní věk je doba, ve které bychom měli věnovat dítěti velkou pozornost při nápravě 

nedostatků v oblasti tělesné, duševní, řečové.  Deficit v jedné oblasti může způsobit 

handicap v různých školních výkonech. Proto je důležité rozvíjet všechny oblasti, klást důraz 

na problémové.  

Ideálem by bylo, kdyby byly všechny nedostatky eliminovány v průběhu předškolního věku 

a děti nastupovaly do 1. třídy bez handicapů. Bohužel praxe je jiná. Mnoho dětí odchází do 

základní školy s  poruchami řeči, grafomotorickými obtížemi, špatnou sluchovou percepcí, 

atd. Tudíž je stojí mnoho úsilí tento handicap vyrovnat, minimálně korigovat. 

Ve své praxi se čím dál častěji setkávám s dětmi, které mají velké logopedické potíže či 

potíže s jemnou motorikou, grafomotorikou, atd. Problémy samozřejmě nepostihují každé 

dítě ve stejné míře, jsou velmi individuální. Znesnadňují dítěti nejen zařazení mezi své 

vrstevníky, ale také následný vstup do základní školy a mohou později ovlivnit jeho další 

život. 

U dítěte v předškolním věku není možné diagnostikovat specifickou poruchu učení, jelikož 

dítě nedosáhlo věku, který je považován za optimální pro zahájení výuky - šesti let. 

Předmětem diagnostiky v tomto věku se stává zjišťování úrovně psychických procesů, které 

jsou velmi důležité pro úspěšný nácvik školních dovedností. Cílem tohoto procesu je poznat 

vývojovou úroveň dítěte a poznatky dát do souvislosti s dalšími informacemi a skutečnostmi 
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týkajícími se případného podezření, že je z hlediska možné specifické poruchy učení 

rizikové. Vše je potřeba podložit vyšetřením speciálního pedagoga či psychologa. 

Jsem matkou syna dyslektika, dysortografika. Jeho SPU byla diagnostikována v průběhu 

prvního ročníku základní školy. Teprve s vývojem svého dítěte jsem si uvědomila, že se jeho 

problémy daly eliminovat již v předškolním věku. Jeho nástup do základní školy by byl 

pravděpodobně jednodušší a hladší. Tudíž považuji za velmi důležité začít s prevencí již 

v mateřské škole.  

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na důležitost rané diagnostiky a prevence dyslexie -

specifických poruch učení, spolupráce rodičů a specializovaných pracovišť. Práci jsem 

rozdělila na dvě základní části. Hlavní cíle teoretické části jsou vymezení pojmu specifické 

poruchy učení, jejich charakteristika, typické znaky a projevy. Dále jsem získala informace 

popisující konkrétní výzkumné metody, jejich cíle a hodnocení. Absolvovala jsem školení 

týkající se preventivních metod nápravy rizik spojených se specifickými poruchami učení-

konkrétně Metodu dobrého startu, metodu HYPO. 

V praktické části kapitole 4.1 sestavuji schéma psychomotorických oblastí rozvoje dítěte, 

které využiji při sedmiměsíční práci se skupinou 1x 25 a 1 x 26 dětí v rámci prevence SPÚ. 

Rozděluji jej do 5 oblastí, které dále specifikuji. Uvádím zde cíle, které chci naplnit a 

činnosti, které s dětmi absolvuji. V kapitole 4.2 se věnuji srovnávací diagnostice úrovně 

rozvoje psychomotorických funkcí u celé skupiny, dále pak porovnávám úroveň výkonu u 

chlapců a dívek zvlášť. Počáteční hodnocení jsem provedla na začátku školního roku 

2015/2016 a 2017/2018, následné srovnání této úrovně po sedmi měsících. Vypracovala 

jsem si systém hodnocení a test psychomotorického vývoje dítěte. 

Úmyslem mé práce je poukázat na nutnost systematické individuální práce, připravit dětem 

stimulující prostředí pro jejich rozvoj, zajištění odborné a komplexní péče při prevenci 

specifických poruch učení. Probouzet v nich aktivní zájem komunikovat, ale zároveň umět 

naslouchat, rozvíjet své schopnosti a kladné vlastnosti. Považuji za důležité najít v každém 

dítěti jeho silné stránky, snažit se na nich postavit víru v sebe sama, abychom jej neodradili 

od další chuti vzdělávat se. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Specifické poruchy učení 

„Poruchy učení je termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při 

osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají 

individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy. Ačkoliv 

se poruchy učení mohou objevovat souběžně s jinými handicapujícími podmínkami (např. 

senzorické postižení, mentální retardace, poruchy chování) nebo vnějšími vlivy (např. 

kulturní odlišností, nedostatečné, popř. neúměrné vedení) nejsou přímým důsledkem těchto 

podmínek nebo vlivů.“ (Michalová 2008, s. 8) 

Specifické poruchy učení znesnadňují dětem získávání požadovaných vědomostí a 

dovedností. Školní výkony dětí, které trpí specifickými poruchami učení, neodpovídají jejich 

skutečným intelektovým schopnostem, jež bývají na vyšší úrovni.  

Poruchy se neprojevují pouze v oblasti, kde je defekt nejvýraznější. Mají naopak řadu 

projevů společných. Mohou se objevit poruchy řeči, obtíže v soustředění, poruchy pravolevé 

orientace, prostorové orientace, často nedostatečná úroveň zrakového a sluchového vnímání 

a to vše poukazuje na vzájemnou příbuznost jednotlivých typů poruch učení. 

Poruchy nazýváme vývojovými proto, že se objevují jako vývojově podmíněný projev. Tyto 

poruchy jsou vrozené nebo získané v raném dětství. Vznikají určitým poškozením v období 

před narozením, při narození a časně po narození dítěte. Určitou roli zde hraje také dědičnost, 

kombinace dědičnosti a uvedených obtíží. 

1.1 Vymezení pojmu specifické poruchy učení 
Specifické poruchy učení bývají často definovány jako neschopnost naučit se číst, psát a 

počítat pomocí běžných výukových metod za průměrné inteligence a přiměřené 

sociokulturní příležitosti. 

Definice specifických poruch učení, a především dyslexie, prošly od pokusu o první 

definování této poruchy do současnosti změnami, které odrážejí vývoj vědních oborů i 

přístup k problematice autorů, kteří tyto definice formulují.  
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Čeští autoři používají pro souhrnné označení všech problematických školních výkonů název 

specifické vývojové poruchy učení. 

Definice Vágnerové (Zelinková 2015, s.51) „Specifické poruchy učení představují 

diagnostickou kategorii sloužící k souhrnnému označení takových výukových problémů, 

které vznikají jako důsledek dílčích dysfunkcí, potřebných pro osvojení různých školních 

dovedností. Pro vznik takových poruch je typická určitá struktura schopností, kdy je obecná 

inteligence na přijatelné úrovni, ale nejsou dostatečně rozvinuté některé dílčí kompetence.“ 

Terminologie užívaná v zahraničí 

“V americké literatuře se užívá k označení specifických poruch učení pojem „learning 

disabilities“, překládá se obecně jako poruchy učení nevztahující se na mentálně 

retardované děti, zároveň se objevuje i termín dyslexia.“ (Zelinková 2012, s.13) 

Ve Velké Británii převažuje užití termínu „specific learning difficulties“. 

Ve Francii upřednostňují používání klasického termínu „dyslexie“. 

Německé odborná literatura používá termíny „Legastenie a Kalkulasthenie. Od těchto pojmů 

je třeba odlišit termín „Lernbehinderte“, který se pojí od 70 let minulého století s problémy 

v učení u jedinců, jejichž rozumové schopnosti se pohybují v pásmu lehké mentální 

retardace nebo v hraničním pásmu. 

Dále bych odlišila specifické poruchy učení od nespecifických poruch učení. Nespecifické 

poruchy učení jsou obtíže vznikající z nejrůznějších vnějších příčin při výuce čtení, psaní a 

matematiky. Mezi tyto příčiny patří např. zanedbání školní docházky, psychická deprivace, 

dětská neuróza, smyslové postižení. 

Specifická porucha učení se může vyskytnout s poruchami nespecifickými a vyjadřuje 

celkem jednoznačně, že jde o dysfunkci centrálního nervového systému a dále zahrnuje 

poruchy čtení a psaní u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Při nevhodném přístupu k těmto 

dětem může u nich dojít ke vzniku poruch chování nespecifických, jejichž podkladem bývají 

specifické poruchy učení a chování. Tyto nespecifické poruchy jsou nazývány termínem 

„nepravé dyslexie čili pseudodyslexie“. 
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Nejednotnost v terminologii můžeme zdůvodnit: 

• Různorodou a pestrou symptomatikou uváděných poruch, 

• Rozličnými koncepčními a teoretickými východisky, z nichž odborníci vycházejí, 

• Úhlem pohledu odborníka, který se poruchou zabývá. 

Podle Kremličkové a Novotné (1997) jsou v naší populaci 4% dětí s určitou poruchou učení. 

Z toho má přibližně 95 % dyslexii. Mertin (1999) uvádí v rozmezí let 1998-1999 až 4,9 % 

žáků se specifickou poruchou učení. 

1.2 Druhy poruch učení 
V problematice specifických poruch učení se většinou jedná o skupinu obtíží, které se 

projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání, matematiky. Veškeré tyto 

obtíže mají individuální charakter a vznikají na podkladě tak zvaných dysfunkcí centrální 

nervové soustavy. Z hlediska vývoje ona dysfunkce označuje funkci neúplně vyvinutou – 

Dys - nedostatečný, nesprávný vývoj dovedností. Druhá část názvu poruchy je přejata 

z řeckého označení té dovednosti, která je postižena. 

• Dyslexie - specifická porucha čtení projevující se neschopností naučit se číst běžně 

používanými výukovými metodami 

• Dysgrafie - specifická porucha psaní, projevuje se celkovou nápadnou formální 

neobratností písemného projevu 

• Dysortografie - specifické porucha pravopisu, projevuje se nápadnými nebo i 

nesmyslnými pravopisnými chybami plynoucími z neschopnosti aplikovat třeba i 

dobře osvojená pravopisná pravidla 

• Dyskalkulie - specifická porucha počítání a matematického úsudku 

• Dyspraxie - vývojová porucha motorické koordinace 

• Dysmúzie - specifická porucha hudebních schopností 

• Dyspinxie - specifická porucha kreslení. Zajímavé je, že poslední tři jmenované 

dysfunkce jsou českým specifikem, v zahraniční literatuře se s nimi nesetkáme. 

Stále větší diferenciace poruch, jejich popis a sledování vedou k vyčlenění poruch, které se 

odpoutávají od řečové oblasti. Označují se jako neverbální poruchy učení. 
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Charakteristickým rysem jsou obtíže v prostorové orientaci. Typickým projevem je např. 

neschopnost zapojení se do míčových her, dále pak obtíže v sociální orientaci.  

Dále se podrobněji zabývám čtyřmi z nich. Jsou z hlediska prevence specifických poruch 

učení v předškolním věku klíčové. 

1.2.1 Dyslexie 

Dyslexie je specifická porucha funkčního systému čtení, patří do kategorie specifických 

poruch řeči a jazyka. Je to souhrn způsobů narušení rozvoje čtenářských dovedností. 

Základním znakem jsou potíže při dekódování tištěného textu, které se projevuje chybami 

nebo pomalostí, a potíže s porozuměním čteného textu. 

Česká definice dyslexie, kterou vytvořili Matějček a Langmeier v roce 1960 klade důraz na 

nedostatky, které dyslexii podmiňují. 

„Vývojová dyslexie je speciální defekt čtení, podmíněný nedostatkem nebo poruchou 

některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané 

výukové metody. Objevuje se u dětí obvykle od samých počátků výuky a působí, že úroveň 

čtení je v nápadném rozporu se zjištěnou úrovní intelektových schopností dítěte.“ (Matějček, 

Vágnerová 2006, s. 7) 

V roce 2002 akceptovala Mezinárodní dyslektická asociace a Národní institut zdraví a 

vývoje dítěte v USA definici dyslexie a zároveň znaky této poruchy rozvádí. 

 „Dyslexie je specifická porucha učení neurobiologického původu. Je charakterizována 

obtížemi v přesném anebo plynulém rozpoznávání slov, nedostatky v hláskování a 

rozlišovacích schopnostech. Příčinou těchto potíží je deficit fonologické komponenty jazyka, 

který není vzhledem k úrovni dalších kognitivních schopností a výukových možností 

očekáván. Sekundární následky jsou problémy v chápání čteného textu a omezená zkušenost 

se čtením, které mohou bránit dalšímu rozvoji jazykových schopností a vzdělání.“ (Matějček, 

Vágnerová 2006, s. 8) 

Dyslexie má tři základní kritéria:  

• Výkonovou charakteristiku = neschopnost dobře číst 

• Odlišnosti struktury = funkce CNS, které její vznik podmiňují 
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• Faktory, na nichž rozvoj takových funkčních či strukturálních odchylek závisí 

(Stanovich, 1996) 

Dyslexie je nejčastější specifickou poruchou učení. Bývá často spojena s dalšími poruchami 

učení, chování, pozornosti. Častěji bývají postiženi chlapci než dívky, minimálně v poměru 

3:2. 

Z výsledku různých studií vyplývá, že:  

• u 60% dyslektických dětí se vyskytuje kombinace různých specifických poruch učení 

(Gebhardtová, 1994) 

• 30% dyslektiků trpí zároveň ADHD (Stein 2004) 

• 50% dyslektiků má problémy v oblasti motorických dovedností, zejména 

v koordinaci a udržení rovnováhy (Ramus a kol. 2003) 

• 50% dyslektiků má problémy v oblast řeči a jazyka, jejich vývoj bývá opožděn 

(Mladá, 1996) 

• 15-20% dyslektiků má problémy v chování (Gebhardtová , 1994) 

Výzkumy zaměřené na odhalení příčin a reedukace dyslexie lze sledovat ve třech rovinách: 

a) biologicko-medicínská 

b) kognitivní 

c) behaviorální 

 

a) Biologicko-medicínská rovina 

Dyslexie může být geneticky podmíněna. Může být způsobena deficitní genetickou 

výbavou. Neprojevuje se u všech lidí stejně. Má souvislost s funkcí hemisfér. 

„Problémy žáků se specifickou poruchou učení jsou důsledkem nedozrálých, narušených či 

nesouměrně vyvinutých funkcí centrální nervové soustavy. Nejedná se o orgánový defekt, ale 

o nedozrálou funkci mozku.“ (Michalová 2008, s. 33) 

Dyslexie tudíž může být způsobena poruchou v souhře mozkových hemisfér. Přílišná 

převaha jedné hemisféry může osvojování čtení komplikovat. 



 
 

13 

Jednou z příčin dyslexie může být zvýšená hladina hormonu testosteronu, zodpovědná za 

omezování vývoje některých znaků u chlapců. U chlapců se zvýšenou hladinou tohoto 

hormonu se objevuje ve větší míře: 

• Leváctví 

• Snížená imunita 

• Dyslexie 

Jedna z hlavních příčin dyslexie je přítomnost deficitu ve struktuře a fungování mozečku. 

Vývoj řeči a motoriky neprobíhá u jedinců s postižením mozečku v plynulých etapách. Tak 

dochází k narušení zpětné vazby, k nepřesnému vnímání zvuků řeči, k opožděné sekvenční 

analýze. Dochází k deficitu fonologického systému, k deficitu v procesu automatizace, 

v rychlosti ukládání informačních procesů a v motorice. 

Poruchy v motorice negativně ovlivní výkon ve psaní. Poruchy v artikulaci a automatizaci 

ovlivní oblast čtení, psaní, především psaní podle diktátu. 

b) KOGNITIVNÍ ROVINA 

Deficity v oblasti: 

• Fonologické 

o pochopení, že slova a slabiky jsou tvořeny zvuky řeči. 

o ovlivňuje schopnost hrát si s jazykem, rýmovat, dělit slova na slabiky, 

vynechávat či přidávat části slov 

• Vizuální 

o zpracovává vnímání barevných detailů 

o důležitý pro pohyb oka při čtení 

• V oblasti řeči a jazyka  

o artikulační neobratnost 

o komolení slov 

o specifické asimilace (stírání hlásek, které jsou zvukově podobné). Typy 

specifických asimilací:  

§ spodoba měkčení (niní, hodyny, něštěší) 

§ spodoba sykavosti (šešity, žížeň) 
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o narušena komunikační kompetence 

o nižší obsah slovní zásoby 

o narušený jazykový cit 

 

• V procesu automatizace: proces učení probíhá zpočátku bez problému, dovednosti 

nejsou tak rychle automatizovány jako u ostatních jedinců. 

• V oblasti paměti: obtíže při zapamatování si pokynů, zadaných úkolů, slovíček, atd. 

• V časovém uspořádání, které má vliv na rychlost kognitivních procesů: deficit ve 

jmenování písmen, rychlosti čtení. 

• Kombinace deficitů: 

o zraková percepce a prostorová orientace (b, d, p, m, n, záměna číslic 6-9, 

orientace v mapě, problémy v geometrii, v rozlišování detailů) 

o sluchová percepce (rozlišování hlásek, nedostatečná sluchová analýza, 

syntéza, špatná rytmizace) 

o řeči 

o paměti 

o proces automatizace 

Jednotlivé deficity se projevují v různých kombinacích, v jiném rozsahu a intenzitě. Některé 

děti s SPU nemají žádné z těchto deficitů, jiné mají naopak všechny. 

c) BEHAVIROÁLNÍ ROVINA 

Zde řadíme: 

• Rozbor procesu čtení 

• Rozbor procesu psaní 

• Rozbor chování při čtení, psaní a při běžných denních činnostech 

• Didaktogenní poruchy (špatný přístup učitele, špatně zvolený postup při výuce čtení, 

psaní a počítání) 
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Projevy dyslexie 

Porucha postihuje základní znaky čtenářského výkonu - rychlost, správnost, techniku čtení, 

porozumění čtenému textu. 

• Rychlost: dítě luští písmena a hláskuje, dlouho slabikuje, nebo čte zbrkle, domýšlí 

slova. Vynechává písmena, slabiky i části slov, nedodržuje délky, je nejisté, 

těžkopádné, má odlišné oční pohyby 

• Chybovost: nejčastěji zaměňuje písmena tvarově podobná (b, d, p), zvukově 

podobná( d, t), ale i zcela nepodobná, zaměňuje zvukově blízké hlásky, měkké a 

tvrdé (di-dy) 

• Technika čtení: tzv. dvojí čtení (dítě si slovo přečte potichu po hláskách, pak je teprve 

přečte nahlas) 

• Porozumění: je závislé na syntéze písmen ve slovo a odhalení obsahu. Dítě se hodně 

soustředí na správnost čtení, nezvládá vnímat obsah čteného textu. 

1.2.2 Dysgrafie 

Specifická porucha psaní, která postihuje grafickou stránku písemného projevu, jeho 

čitelnost a úpravu. Dále pak neschopnost napodobit a zapamatovat si tvar písmen, 

neschopnost psát čitelně, stejnoměrně a úhledně. 

Specifické chyby při psaní: 

• Dítě si obtížně pamatuje tvary písmen, ztěžka je napodobuje. 

• Písmo má příliš velké nebo malé, obtížně čitelné. 

• Pomalé vybavování tvarů písmen. 

• Žák často škrtá a přepisuje písmena. 

• Psaný projev je neupravený. 

• Velmi pomalé tempo 

• Psaní jedince velmi vyčerpává, nezbývá čas na jiné činnosti se psaním spojené 

(sledování gramatických pravidel). 

• Nestejnoměrný sklon písma 

• Psaní za okraj, nad a pod linku 

• Záměna tvarově podobných písmen 
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1.2.3 Dysortografie 

Specifická porucha pravopisu, která se promítá ve dvou oblastech: 

• zvýšený výskyt specifických dysortografických chyb 

• obtíže při osvojování gramatického učiva a aplikaci gramatických jevů 

Specifické dysortografické chyby: 

• záměna tvarově podobných písmen 

• záměna zvukově blízkých hlásek 

• nerozlišování sykavek 

• nerozlišování měkkých a tvrdých slabik (di-dy, ti-ty,atd.) 

• chyby ve zvukových celcích (přidávání písmen, slabik) 

• nedodržení délek, vynechání interpunkce 

• nedodržení hranice slov ve větě 

• špatně rozlišuje konce vět 

• umí gramatickou poučku ústně, neumí ji použít v písemné podobě 

Rozlišujeme tři druhy dysortografie: 

• auditivní: primární narušení procesů sluchové diferenciace, analýzy a oslabení 

auditivní paměti (problém v zachycení jednotlivých hlásek ve slově, smysl slova 

však chápou) 

• vizuální: snížená kvalita vizuální paměti (zrakové), není schopen si vybavit písmena 

tvarově a zvukově podobná, není schopen chyby v textu správně identifikovat. 

• motorickou: pomalost a namáhavost vlastního psaní. Grafický projev jedince 

vyčerpává, nezbývají mu síly na aplikaci gramatických pravidel. 

1.2.4 Dyspraxie 

Jedná se o vývojovou poruchu motorické koordinace, která ovlivňuje život a schopnost 

učení. V minulosti byly známé také jako Syndrom nešikovného dítěte nebo Minimální 

mozková dysfunkce. Jde o nezralost v uspořádání pohybů, která vede k dalším problémům 

v oblasti jazyka, myšlení a percepce. Může se současně krýt s jinými specifickými 
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poruchami, se syndromem hyperaktivity a poruch pozornosti (ADHD), Aspergerovým 

syndromem. 

Obecné projevy:  

• svalová ochablost, nepružnost, snížený svalový tonus provázený zvýšenou pružností 

a pohyblivostí 

• obtíže promyslet a naplánovat co a jak má být uděláno 

• obtíže ve zrakovém nebo sluchovém vnímání 

• obtíže vykonat pohyb – děti neví, kdy a jaký mají udělat první krok 

• porucha koordinace očních pohybů 

• porucha motoriky mluvidel 

Ve věku 3-7 let může mít dítě potíže v činnostech: 

• jízda na tříkolce, koloběžce 

• kreslení, vybarvování, stříhání, Puzzle 

• komunikace s vrstevníky 

• rozlévá nápoje a jídlo 

• problémy se sebeobsluhou - oblékání, zapínání knoflíků, zavazování tkaniček 

• problémy soustředit se 

• je citlivé nebo nevnímavé na senzorické podněty 
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2 Raná diagnostika dyslexie v předškolním věku 

Diagnostika je východiskem výchovně vzdělávacího procesu. Je to proces rozpoznávání, 

poznávání. Provádějí ji odborní pracovníci, kteří jediní mohou správně vyhodnotit 

odpovídající testy. Na procesu diagnózy by se měli podílet nejen oni, ale všichni lidé, kteří 

s dítětem pracují. Každý ho vidí z jiného úhlu pohledu, má jiné zkušenosti. Svými poznatky 

může velmi prospět k jeho správné diagnostice. Cílem diagnostiky je stanovení úrovně 

vědomostí a dovedností, poznávacích procesů, osobnostních charakteristik, sociálních 

vztahů a dalších faktorů, které se podílejí na úspěšnosti dítěte. 

Při diagnostice je velmi důležité při navázání individuálního kontaktu vytvořit takové 

podmínky, v nichž podá dítě optimální výkon. Speciální testy umožňují porovnat žáka 

s populací daného věku. 

Prvotními znaky jsou problémy v jedné nebo více oblastech, jako je řeč, sluchové a zrakové 

vnímání, krátkodobá a pracovní paměť, sekvenční analýza, rychlost psychických procesů. 

V případě, že se zaměříme na tyto deficity, vytvoříme tak prostor pro včasné zachycování 

dětí s rizikem SPU. 

Diagnostika dětí předškolního věku by měla zjišťovat úroveň psychických procesů, které 

jsou důležité pro správný nácvik školních dovedností. 

2.1 Cíle diagnostiky 
Jelikož nebyly splněny předpoklady pro nácvik čtení, nemůžeme u dítěte předškolního věku 

říci, že trpí dyslexií. Cílem procesu je rozpoznat úroveň vývoje dítěte, poznatky dát do 

souvislosti s dalšími informacemi o něm, že je z hlediska dyslexie rizikové. Na tomto 

základě vypracují odborníci (PPP, pedagog a speciální pedagog) individuální program 

vedoucí: 

• k posilování silných stránek v jeho vývoji, jež budou fungovat jako motivační faktor 

pro zájmové aktivity a zdravý psychický vývoj 

• k rozvíjení problémových oblastí 
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Dbáme na to, aby dítě nepocítilo odlišnost od ostatních, necítilo se méněcenné, 

nevyčleňovalo se z kolektivu. 

Nejvýznamnějším ukazatelem přicházejících problémů je vývoj řeči dítěte. Velmi důležité 

je proto naslouchání jeho řeči. Projevem nedostatečného sluchového rozlišení je nesprávná 

artikulace. Dalším ukazatelem je opožděný vývoj řeči, či nezájem o říkadla, písničky a zpěv, 

popřípadě snížená citlivost pro rýmy.  

2.2 Metody testování rizik u dětí předškolního věku 
1. Prediktivní baterie testů  

2. Škála rizika dyslexie 

3. Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky 

2.2.1 Prediktivní baterie testů  

Předškolní diagnostice připravenosti dětí k nácviku čtení se věnuje B. Lazarová, která 

přeložila a také ověřila Prediktivní baterii testů. Tato metoda je určena pro vyšetřování dětí 

staršího předškolního věku. Umožňuje zjistit profil výkonu dítěte v jednotlivých položkách, 

především posoudit rozdíl jeho výkonu ve zkouškách časoprostorových a řečových. Tak lze 

stanovit, ve které oblasti vykazuje dítě největší nedostatky, a na základě toho pak vytvořit 

konkrétní nápravný program. 

Prvních pět zkoušek z deseti je možné aplikovat skupinově (uvádí se skupinky v počtu 4-

6 osob). Vyšetření je možné provádět v několika fázích a sledovat unavitelnost dítěte. 

Nejvhodnější je vyšetření ve dvou fázích - skupinově a individuálně. V části určené pro 

skupinovou práci se doba vyšetření pohybuje v rozmezí 35-45 minut, pro individuální část 

se počítá s časovou náročností cca 25 minut. 

Posuzované oblasti testu: dvě oblasti zkoušek 

Řečové zkoušky  

• artikulace: opakování deseti artikulačně obtížných slov  

• vyjadřování: sleduje schopnost dítěte se přesně vyjádřit, popsat určitou situaci podle 

obrázku  
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• porozumění řeči: porozumění mluvené řeči - dítě označuje určitými symboly 

obrázky, o kterých se právě hovoří  

• fonologická diskriminace: za pomocí obrázků se prověřuje schopnost dítěte 

rozlišovat podobné hlásky na počátku slova (b-p) a slabiky na konci slova (ka-ík).  

Časově-prostorové zkoušky 

• paměť: vizuální zapamatování tvarů a jejich znovupoznání  

• zraková diskriminace: zrakového rozlišování stejných tvarů prostorově odlišně 

orientovaných  

• vizuomotorická koordinace: jedná se o obkreslování geometrických tvarů podle 

předloh  

• kopie rytmu: schopnost vyjádřit rytmus podle grafického záznamu – čárky a prázdná 

políčka 

• opakování rytmu: schopnost zopakovat rytmus  

• Kohsovy kostky: prověřování neverbálních schopností analýzy a syntézy. 

Prediktivní baterie testů je určena pro děti od 5 do cca 6,5 let. Baterii je možné používat 

v pedagogicko-psychologických poradnách při vyšetřování školní zralosti. Vzhledem 

k tomu, že část této testové metody lze aplikovat skupinově, což je časově výhodné, 

doporučuje autorka její užívání i učiteli mateřských škol a učiteli v prvních třídách. 

Podmínkou je ovšem kvalitní metodická příprava učitelů i spolupráce s psychology při 

realizaci testu. Výsledky testu slouží jako východisko pro individuálně zaměřenou práci 

s rizikovými dětmi předškolního věku.  

2.2.2 Škála rizika dyslexie   

Marta Bogdanowitz je autorkou dotazníku ke stanovení prognózy úspěšnosti ve výuce čtení, 

psaní a také připravenosti na nástup do školy. Dotazník obsahuje sedm okruhů, které 

sledovaly nejčastější obtíže u dětí: 

• Pohybová neobratnost v rámci hrubé motoriky: dítě špatně běhá, špatně se zapojuje 

do pohybových her, s neobratností se učí jezdit na kole, je pohybově neobratné. 
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• Pohybová neobratnost v rámci jemné motoriky: dítě má potíže při sebeobsluze 

(zapínání knoflíků, šněrování bot), při manipulačních hrách, tyto aktivity vykonává 

nerado. 

• Špatná senzomotorická koordinace: dítě neumí postavit věž z kostek, velmi nerado 

kreslí, primitivní výtvarný projev, neumí nakreslit kruh, trojúhelník, čtverec. 

• Opožděný vývoj v oblasti laterality: střídavě používá pravou, levou ruku. 

• Opožděný vývoj prostorové orientace a orientace v tělovém schématu. 

• Poruchy vývoje zrakové pozornosti a paměti: problémy ve skládání obrázků, kresbě 

• Opožděný vývoj řeči: problémy s výslovností, nesprávná artikulace. 

Tyto příznaky vedly k vytvoření 21 otázek pro rodiče a učitelky mateřských škol. Jedinou 

podmínkou je znalost dítěte a metodická připravenost. 

Škála rizika dyslexie- pro předškolní věk. Každá otázka je hodnocena od 1 do 4, vyjádřenou 

pojmy nikdy-občas-často-stále. 

• Dítě si obtížně pamatuje písmena. 

• Má potíže při stříhání nůžkami. 

• Nesprávně vyslovuje. 

• Jeho pohybový vývoj je nedostatečný: pomalu běhá, málo skáče, špatně jezdí na 

koloběžce, na kole 

• Písmena a číslice píše zrcadlově obráceně nebo zprava doleva. 

• Nesprávně vyslovuje slova (kraktor), zaměňuje předpony ve slovech a výrazy 

podobně znějící. 

• Neumí rozlišit podobně znějící hlásky (k-g, s-z) , a proto nepozná rozdíly mezi slovy 

(sem-zem) 

• Nevyjadřuje se gramaticky správně. 

• Nebaví ho hrát např. s Legem, nezajímají jej hry s kostkami, puzzle, pokud je musí 

sestavovat podle vzoru- tvoří  pouze podle vlastní kompozice. 

• Nerado se účastní pohybových her. 

• Obtížně rozlišuje tvarově stejná písmena, která se liší jen polohou v prostoru (b,d,p) 

• Nerado kreslí, i přes vedení v rodině. 
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• Obtížně si pamatuje prvky, které jsou uspořádány v sekvencích (dny v týdnu, roční 

období, části dne) 

• Špatně koncentruje pozornost, snadno se rozptýlí. 

• Svízelně si osvojuje pohybové zábavy, hry s míčem, chůze po čáře, stoj o jedné noze. 

• Těžko si zapamatovává tvarově podobná písmena (m-n, l-t) 

• Nezvládá analýzu na hlásky. 

• Má problémy s obkreslováním geometrických a jiných tvarů. 

• Nezvládá spojování hlásek ve slovo (n-o-s) 

• Neumí si zašněrovat boty, zapínat knoflík. Má problémy se samoobsluhou. 

• Nedokáže si správně zapamatovat krátké verše, písničky, neumí rozpoznávat a tvořit 

rýmy. 

Počet bodů 41-53 znamená mírné riziko dyslexie, více jak 54 bodů znamená vysoké riziko. 

Práce s metodikou M. Bogdanowitz by mělo předcházet prohloubené vyšetření 

psychologem, speciálním pedagogem či logopedem. 

“Pro rodiče by měla být „Škála“ podnětem ke sledování výkonů dítěte a důležitou motivací 

pro další cvičení.” (Zelinková 2012, s. 80) 

2.2.3 Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky 

Autorky, A. Kucharská a D. Švancarová (1996, 2000, 2001) zpracovaly tento materiál na 

základě svých učitelských i poradenských zkušeností a ověřily jej v průběhu několika let. 

Tento test umožňuje včasnou diagnostiku dětí, u kterých se během školní docházky mohou 

specifické poruchy učení projevit. Současně tento diagnostický materiál umožňuje nápravu 

oslabených oblastí s náměty nápravných metod.  

Současná podoba testu má 56 položek ve 13 oddílech (subtestech). Ty obsahují 2-8 úkolů. 

Hodnocení: za každý správně splněný úkol je jeden bod, podle tabulky se hledá v příslušné 

tabulce norem počet „stenů“. Podle stenových norem zjistíme, do jakého pásma dítě spadá - 

viz příloha č.2. Test se zadává individuálně a trvá podle schopností dítěte 20-30 minut. Je 

zaměřen na oblasti, které jsou pro školní úspěšnost podstatné. Jeho úkolem není posuzovat 

mentální úroveň dítěte, ale jeho schopnosti zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, 
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schopnost interpretace zrakového a sluchového podnětu, smyslově motorickou koordinaci, 

artikulační obratnost, smysl pro rytmus a rým. 

Test může probíhat přímo ve školních podmínkách. Provádět jej může pracovník 

Pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě proškolený učitel. 

Posuzované oblasti: 

Sluchové vnímání 

• sluchové analýza: zjišťuje úroveň sluchové analýzy slov a slovních spojení na 

jednotlivé slabiky, schopnost rozlišení nejen první hlásky, ale i posouzení její 

přítomnosti uvnitř a na konci slova  

• sluchová diferenciace: zaměřena na rozlišení délky, měkčení typu „dě tě ně di ti ni” 

a zvukově blízkých hlásek u dvojic bezesmyslných slov. Diferenciace délek se 

ověřuje i pomocí bzučáku - formou interpretace slyšeného slova nebo slovního 

spojení.  

Zrakové vnímání 

• diferenciace zrcadlově podobných tvarů: tuto schopnost ověřuje test pomocí dvojic 

obrázků. Dítě posuzuje správnou či opačnou stranovou orientaci,  

• krátkodobá zraková paměť i komplexnější zraková analýza: dítě si asi 3 - 5 sekund 

prohlíží určitý obrázek. Po jeho zakrytí jej vyhledává v nabídce tří možností,  

• zraková diferenciace v ploše: jedná se o překreslování čáry do sítě devíti bodů.  

Artikulační obratnost 

• zde se posuzuje, zda je dítě schopno opakovat určité slovo správně. Neposuzují se 

vady výslovnosti.  

Úroveň jemné motoriky 

• jedná se o napodobení předlohy, tj. opis. Tvary jsou podobné písmu, jsou 

namalovány ve větším měřítku. Dítě se má co nejvíce přiblížit předloze - velikostí, 

tvarem, orientací v ploše, jednotlivými detaily. Na těchto tvarech se v dalším úkolu 

ověřuje schopnost učení.  
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Schopnost tvoření rýmu 

• pochopení a interpretace rytmu: sleduje se pomocí bzučáku. Vyžaduje spolupráci 

zraku, sluchu a motoriky. Používá se obrazový materiál. Rytmus je znázorněn 

pomocí velkých a malých kapek, které se určitým způsobem střídají. Rytmus „malá 

- velká" dítě převádí na bzučák jako „krátká - dlouhá". Pak se úloha obrátí, testující 

sám bzučákem znázorní určitý rytmus a dítě určuje, o který řádek se jedná,  

• zjišťuje, zda dítě dokáže vytvořit k dané předloze smysluplné rýmující se slovo.  

Intermodalita  

• Schopnost vybavovat si např. ke zvukům správné tvary písmen a k napsanému a 

tištěnému písmu si vybavovat zvuk.  

Při testování je možné sledovat i další charakteristiky, např. schopnost soustředění 

a vytrvalost, úroveň komunikace, držení tužky, lateralitu, tempo práce, vady řeči apod.  
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3 Prevence Specifických poruch učení 

Prevence je z hlediska Specifických poruch učení velmi důležitá. Preventivní opatření je 

nutné směřovat nejen do školských zařízení, ale zejména do samotných rodin.  Ideálem je 

propojení práce pedagoga a rodiče se záměrem pomoci dítěti.  

„Cílená prevence spočívá v tom, že je s dítětem prováděna adekvátní aktivita k jeho 

celkovému výchovně vzdělávacímu rozvoji, odpovídajícímu tomu kterému fyzickému věku 

v souladu s rozvojem jeho mentální úrovně.“ (Zelinková 2015, str. 93) 

Prevenci rozdělujeme do tří oblastí: 

• Primární prevence – zaměření na celou populaci dětí s cílem zamezit vzniku obtíží 

ve čtení, psaní, počítání.  

• Sekundární prevence- je orientovaná přímo na populaci dětí s SPU. Zahrnuje jejich:  

o Stimulaci 

o Reedukaci 

o Kompenzaci 

• Terciální prevence - spočívá v ovlivnění následků vzniklých z nesprávného přístupu 

k jedincům s SPU 

3.1 Metody nápravy rizik pro vznik Specifických poruch učení 

v předškolním věku 
Cílem primární prevence je zamezit vzniku obtíží v oblasti čtení, psaní a počítání. Je cíleně 

zaměřena na předškolní věk dítěte a vztahuje se na celou populaci těchto žáků. Její obsah 

pomůže naplnit systematicky a odborně vedená příprava na výuku vlastního čtení a psaní, 

dále pak vedení rodičů a pedagogů k adekvátní stimulaci percepčně - kognitivních funkcí u 

dětí v tomto věku. 

Zásady práce s dětmi v rámci primární prevence: 

• Příprava na čtení a psaní nemusí být dlouhá, stačí 10-15 minut denně hravou formou. 

Musíme dbát na to, aby vše bylo předkládáno nenásilnou hravou formou s přitažlivou 

motivací. 
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• Dodržujeme zásadu přechodu od jednoduchého ke složitějšímu, snažíme se střídat 

činnosti, abychom posílili soustředěnost dítěte. Důležité je procvičovat s dítětem 

nejen to, co mu nejde, ale také to, v čem je dobré, abychom zamezili pocitu 

méněcennosti. 

• Pracujeme vždy v prostředí plném pohody a klidu, nezapomínáme dítě dostatečně 

povzbuzovat a chválit. Nikdy nesrovnáváme výsledky dvou sourozenců či vrstevníků 

mezi sebou! Musíme se naučit hodnotit dítě individuálně a sami pro sebe hodnotit 

jeho původní výsledky s výsledky konečnými. 

Vybíráme především hry a aktivity zaměřené na rozvoj těchto oblastí: 

• smyslového  vnímání- zrakové, sluchové, prostorové orientace, pravolevé orientace 

• paměti  

• pozornosti 

• myšlení 

• řeči 

• motorických funkcí 

• vizuomotorické koordinace 

• početních představ 

Existuje mnoho stimulačních programů, které jsou cíleně zaměřeny na odbourávání 

nedostatků v těchto oblastech.  

3.2 Stimulační programy pro prevenci SPU 
V naší republice jsou využívány různé stimulační programy zabývající se prevencí 

specifických poruch učení. Zvolila jsem pro zajímavost dva: Metoda dobrého startu a 

stimulační a reedukační program HYPO. Výuku mohou s dětmi provádět jen plně školení 

pedagogové či rodiče, kteří taktéž prošli školením ve specializovaných střediscích. 

Kurzy pro učitelky MŠ, ZŠ a rodiče, kteří mají zájem pracovat s dětmi těmito metodami, 

pořádají tato vzdělávací centra: 

• Národní institut pro další vzdělávání 

• DYS-centrum Praha 
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• Učitelské centrum 

• Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR 

3.2.1 Metoda dobrého startu 

Tato preventivní metoda je využívána zejména u dětí v předškolním věku (kolem 5 let) při 

skupinové práci. Velikost skupin závisí na věku a úrovni vývoje. Metodu tvoří 25 lekcí, 

každá lekce je koncipována tak, aby posilovala také sociální aspekty. Lekce je postavena na 

lidové písni, která se prolíná celou hodinou. Rytmu, melodii a slovům písní odpovídají 

pohybová, řečová a grafomotorická cvičení. Na počátku lekce jsou slova písně podnětem 

k verbální a nonverbální komunikaci, v další části podnětem k pohybovým hrám. Využití 

jedné písně jako hlavního motivu se doporučuje proto, že si dítě snadněji zapamatuje text, 

melodii a může ji tedy používat jako rytmický a melodický doprovod k pohybovým a 

grafomotorickým cvičením. 

Struktura této lekce: 

• zahájení, přivítání, představení dětí, pozdravy 

• poslech písně, rozvíjení slovní zásoby, rozhovor s dětmi na základě slov písně 

• specifická cvičení k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, pravo-levé a 

prostorové orientace 

• pohybová cvičení zaměřená na hrubou motoriku, nácvik soustředění a kázně 

• píseň spojená s pohybem, vytleskávání rytmu, pohyb vyjadřující píseň, vyťukávání 

rytmu, cvičení s tenisovými míčky, stuhami. Zkoušení sestavy z prstů - podporují 

rozvoj jemné motoriky 

• píseň spojená s nápodobou grafického vzoru – dítě slyší píseň, může ji zpívat a 

současně vidí grafickou předlohu, kterou napodobuje 

• závěr: dítě je vedeno k sebehodnocení a sebepoznání 

• samotné zhodnocení lekce 

Pracovní soubor obsahuje metodickou příručku, pracovní listy se cviky pro rozvoj 

grafomotoriky, kazetu s písničkami a hudebním doprovodem. 

MDS podporuje všestranný rozvoj dítěte, rozvíjí percepci, řeč, motoriku, smysl pro časovou 

souslednost, respektuje osobnostní rozdíly dítěte, podněcuje rozvoj sociálních vztahů. 
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Promyšlená stavba lekcí minimalizuje možnost nezdaru. Je nutné, aby měl pedagog či rodič 

odpovídající školení. 

Vzdělávací kurz Metoda dobrého startu je akreditován v DYS-Centru Praha, v KVIC Nový 

Jičín. 

3.2.2 HYPO  

Stimulační a zároveň reedukační program, který je akreditovaný MŠMT. Autorkou tohoto 

programu je PhDr. Zdeňka Michalová. Program je určen dětem od 5,5 do 8 let, tzn.pro děti 

předškolního věku, děti s odkladem školní docházky a žáky 1. tříd. Rozvíjí percepčně–

kognitivní funkce a je systematicky zaměřen na posílení pozornosti dítěte, dále pak rozvíjí 

zrakovou a sluchovou paměť, myšlení, řeč, zrakové, sluchové a prostorové vnímání. 

Hlavním úkolem stimulačního programu je prevence školní neúspěšnosti a rozvoj 

dovedností, které jsou nutné pro zvládnutí školní docházky. Program je určen dětem 

s diagnózou ADHD, ADD, dětem s problémy souvisejícími s SPU. Je založen na pravidelné 

a systematické práci podle pokynů po dobu až 12 týdnů. Jedna lekce trvá týden a obsahuje 

6-7 úkolů. Rodič s dítětem pracuje denně na daných úkolech. Dítě se zde učí hravou formou 

přijmout úkol, pracovat na něm a zejména ho dokončit. Tím rozvíjí a zároveň si upevňuje 

své pracovní návyky. V případě vynechání dne, je nutno opakovat celý týden.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Cíle a metody  

Praktická část bakalářské práce je rozdělena do dvou podkapitol. Cílem první z nich je 

sestavit schéma pro pět oblastí psychomotorického rozvoje dítěte, podle kterého bude po 

dobu dvou let v průběhu sedmi měsíců systematicky pracováno se skupinou 1x26 a 1x25 

dětí v rámci prevence specifických poruch učení.  

Informace pro zpracování schématu jsme získala z odborné literatury, absolvovala jsem 

semináře a praktická cvičení, která se specializují na prevenci a nápravu SPÚ: HYPO- PhDr. 

Z. Michalové, Metodu dobrého startu- PhDr. J. Swierkoszové, Jak můžeme odstranit 

grafomotorické obtíže u žáků MŠ a ZŠ– PaeDr. Y. Heyrovské. 

Druhá podkapitola je věnována porovnávání úrovně výkonu dětí v pěti oblastech 

psychomotorického vývoje pomocí srovnávací diagnostiky. A to na začátku školního roku a 

v dubnu stejného školního roku, dále porovnávám rozdíly mezi chlapci a dívkami. Vytvářím 

hodnotící arch pro pět oblastí psychomotorického vývoje, podle kterého budu děti hodnotit 

v bodové škále od 1-5.  

Specifikace prostředí 

K práci byly využity vhodné prostory Mateřské školy. K dispozici byla třída normovaná pro 

26 dětí, která je zařízena stolky a židlemi pro všechny děti, dále pak stolečkem pro výtvarné 

činnosti, hracím koutkem se stavebnicemi, hrami a policemi, ze kterých si samy děti mohou 

vybírat materiály pro libovolnou činnost. Další místností, vhodnou pro práci s dětmi je 

herna. Volný prostor je pokryt kobercem vhodným pro pohybové aktivity, je zde umístěno 

tělocvičné nářadí, hudební koutek a interaktivní tabule. Třída má k dispozici také piano, 

televizi a DVD přehrávač, počítač připojený k interaktivní tabuli s volným připojením 

k internetu.  Byly využity také výukové materiály pořízené mateřskou školou, jako jsou 

knihy, obrazové karty a plakáty, kopírovatelné materiály, pracovní sešity, interaktivní CD- 

ROMy. 
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Charakteristika skupiny probandů:  

• Školní rok 2015/20016 - Třída „Rybičky“ byla skupina tvořená 16 chlapci a 10 

dívkami ve věku 5-7 let, všechny děti dosáhly věku šesti let v průběhu školního roku 

2015/2016. Šest z nich mělo odklad školní docházky - navštěvovaly tuto třídu již 

druhým rokem, ostatní děti přišly v září z jiných oddělení Mateřské školy 

Bubeníčkova. Tato skupina byla jediná homogenní v celé mateřské škole.  

• Školní rok 2017/2018 - Třída „Rybičky“ je skupina tvořena 17 chlapci a 8 dívkami 

ve věku 5-7 let, všechny děti dosáhnou věku šesti let v průběhu školního roku 

2010/2011. Tři z nich mají odklad školní docházky - navštěvují tuto třídu již druhým 

rokem, ostatní děti přišly v září z jiných oddělení, tři děti nastoupily nově do 

mateřské školy. Tato skupina je jedna ze tří homogenních v celé mateřské škole.  

Tabulka 1: Charakteristika skupiny probandů 

Pohlaví Počet Průměrný 

věk 
Odklad 

školní 

docházky 

Navštěvuje 

logopedickou 

poradnu 

Navštěvuje 

PPP 
Jiné 

zvláštnosti 

Chlapci 31 5,7 7 9 4 4PA 

3C 

Dívky 20 5,6 0 5 0 3PA 

2C 

PA- potravinová alergie, C- cizinci 

Metody využívané v práci:    

• náhodné (situační) pozorování 

• rozhovory na volné téma, řízené rozhovory nad obrázky 

• pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky 

• části reedukačního programu HYPO 

• soubor her a cvičení z odborné literatury 
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4.1 Schéma pěti oblastí psychomotorického rozvoje dítěte 
Vybráno bylo pět oblastí důležitých pro psychomotorický vývoj dítěte. Na jejich základě 

bylo vytvořeno schéma, podle kterého se bude po dobu sedmi měsíců pracovat v rámci 

prevence SPU s 1 x 26 a 1 x 25 dětmi.  

Schéma oblastí psychomotorického rozvoje: 

a) rozvoj řeči a myšlení 

b) rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky a pravolevé orientace 

c) rozvoj sluchového a zrakového vnímání 

d) rozvoj paměti  

e) rozvoj pozornosti 

 

1. Rozvoj řeči a myšlení 

Rozvoj řeči je pro úspěšný nácvik čtení a psaní velmi důležitý. Úroveň řečového projevu je 

zároveň ukazatelem pro stanovení diagnózy SPU. Děti mají mít správný mluvný vzor. 

V případě řečového nedostatku je nutné požádat o pomoc odborníka – klinického logopeda. 

• Porozumění řeči  

Cíle: 

o rozumět sdělení 

o vnímat hovory dětí a dospělých, rozumět jim 

o reagovat na pobídky a vykonávat určité činnosti. 

Činnosti: 

o hovořím s dětmi, motivuji děti k rozhovoru s jejich kamarádem, vrstevníkem, 

dávám jim slovní zadání k úkolům, ke hrám 

• Expresivní řečové projevy + artikulace 

Cíle: 

o cvičit dovednosti jazyka a rtů 

o dbát na správnou výslovnost na základě upozornění učitelky 



 
 

32 

o snažit se zapojovat do rozhovoru 

o začínat rozhovor na dané téma 

Činnosti: 

o vyprávění podle obrázků a fotografií  

o sdělování osobních pozitivních zážitků   

o zpívání dětských písniček, her s říkadly a rozpočítadla 

Důležité je dítěti naslouchat, nechat jej mluvit ve chvíli, kdy má samo potřebu hovořit. Při 

hovoru vnímám, která slova dítě používá, jakou má slovní zásobu, zda mluví gramaticky 

správně, zda používá souvětí nebo jen věty jednoduché. Případné chyby určitě neopravuji. 

 

2. Rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky a pravolevé orientace 

Rozvoj těchto oblastí je důležitý v rámci prevence dysgrafie. Správný úchop psacího náčiní 

je předpokladem plynulého psaní. Nesprávný úchop vede k nadměrnému zatížení svalových 

skupin a tím k následné únavě. V případě většího nedostatku v oblasti grafomoriky je 

nezbytné odeslat dítě k odborníkovi. 

• rozvoj jemné motoriky 

Cíle: 

o rozvíjet a dále zpřesňovat pracovní a výtvarné dovednosti  

o pracovat rádo ne z donucení 

Činnosti: 

o modelování z keramiky, modelíny, samotvrdnoucí hmoty 

o mačkání papíru 

o navlékání korálků, těstovin 

o stříhání papíru, látky 

o základy šití  

o vypichování obrázků pomocí připínacích špendlíků 

o třídění korálků, přírodnin, potravin, kostek 
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• rozvoj grafomotoriky 

Cíle: 

o fixace správného úchopu psacího náčiní 

o uvolňovat ruku – ramenní kloub, loketní kloub, zápěstí, prsty 

o rozvíjet dovednosti: obtahování, vybarvování bez přetahování, kreslení podle 

předlohy, vedení plynulé čáry, orientace na kreslící ploše 

Činnosti: 

o pracovní listy 

o omalovánky 

o výtvarné činnosti: malba, kresba 

• rozvoj pravolevé orientace  

Cíle: 

o ukazovat předměty, osoby a zvířata ve svém okolí 

o ukazovat je na obrázku 

o fixovat pojmy: nahoře - dole, vpředu - vzadu, první - poslední, hned před - hned 

za, vpravo - vlevo 

o určit pravou a levou stranu v prostoru, poté na svém těle 

Činnosti: 

o pohybové hry, využiji hračky a reálné předměty, s nimiž děti denně manipulují. 

o použiji obrázky, pracovní listy. 

 

3. Rozvoj sluchového a zrakového vnímání 

Pro správný nácvik čtení a psaní je důležité, aby dítě rozlišovalo řečové zvuky. Úroveň 

řečového projevu je zároveň důležitým ukazatelem při stanovení diagnózy SPU. 

• rozvoj sluchového vnímání  

Cíle:   
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o dokázat rozlišit různé zvuky 

o reagovat na dané slovo 

o poznat první a poslední hlásku ve slově 

o vytvářet rýmy 

o dokázat vytleskat slabiky   

Činnosti: 

o neřečové zvuky- je pro děti snazší je rozeznat, lépe se u nich soustředí. 

- děti rozlišují zvuky přijíždějícího auta, vlaku, tramvaje, motorky,atd. 

- podle zvuku poznávají různé předměty. 

- pokoušejí se poznat hudební nástroje. 

- podle melodie určují píseň. 

o řečové zvuky- je to náročnější činnost, vyžaduje soustředění. Doporučuji 

pracovat individuálně nebo po malých skupinách. 

o rozlišování figura – pozadí: schopnost vnímání konkrétního zvuku na 

komplexním zvukovém pozadí 

- dítě poslouchá dialog a na smluvený hlas tleskne 

- dítě poslouchá příběh a na smluvené slovo tleskne 

o členění lidské řeči na menší prvky 

- poznávání jednotlivých vět, při popisování obrázku 

- poznávání počtu slov ve větě 

- poznávání první hlásky ve slově 

- dělení slov na slabiky 

- poznávání poslední hlásky ve slově 

- poznávání prostřední hlásky ve slově 

- rýmování 

• rozvoj zrakového vnímání 

Kvalitní zrakové vnímání je předpokladem dobré orientace v okolí, vnímání detailů a 

bezchybného čtení.  

Cíle: 
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o rozložit a složit stavebnici z malých částí 

o rozlišit tvar či postavu na pozadí 

o vyhledat reverzní tvar 

o najít rozdíly mezi dvěma obrázky 

Činnosti: 

o zraková analýza a syntéza: rozklad tvaru na menší části, skládání celku z různých 

částí. Důležité při počátečním čtení je, aby dítě rozkládalo a skládalo slovo 

z písmen a slabik, přiřazovalo hlásky, provádělo jeho syntézu ve slovo. 

K nácviku těchto dovedností slouží PUZZLE, stavebnice, které skládá podle 

vzoru. 

o figura - pozadí: rychlé vyhledávání určité informace mezi jinými. Důležité je 

umět vyhledat slovo v textu, orientovat se v nákresech, vyhledat určitý předmět 

mezi jinými. 

o konstanta vnímání: dítě vnímá neúplný předmět a dokáže si jej vybavit a poznat. 

Tímto způsobem dokáže předměty poznat, i když vidí jen jejich části. 

o zrakové rozlišování: umožňuje rozlišovat detaily u různých předmětů. Umožňuje 

dítěti vnímat detaily. 

o rozlišování reverzních tvarů: reverzní tvary jsou stejné, liší se jen polohou 

v prostoru. Slouží k uvědomování si rozdílů mezi jednotlivými písmeny ( b-d, b-

p, d-p) 

 

4. Rozvoj paměti 

Paměť je důležitá nejen pro zapamatování si písmen, ale také obličejů, míst, která 

navštívíme. Rozvíjíme paměť sluchovou, zrakovou a kinestetickou.  

Cíle:   

o sluchová paměť: zapamatovat si básničky a písničky, dokázat reprodukovat věty, 

slova 

o zraková paměť: 

- vnímat rozdíly 
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- pamatovat si, co vidělo 

o kinestetická paměť: 

- vnímat svět a prostor kolem sebe pomocí hmatu 

- dokázat rozlišit různé povrchy 

Činnosti: 

o sluchová paměť: 

- hrajeme hry: „Jedu k babičce a zabalím si…“ 

- nácvik básniček a písniček  

- doplňování slov do známého textu 

o zraková paměť: 

- dítěti ukážeme pár předmětů, po té schováme a dítě říká, co vidělo 

- dítě sleduje obrázek a poté z paměti říká, co vidělo 

- dítě hledá rozdíly mezi dvěma obrázky, první jsme schovali 

- hry na pozorování stínů, odrazů ve vodní hladině 

o kinestetická paměť: 

- pomáhají ji rozvíjet sestavy cviků, taneční kroky a figury 

- dítě je vedeno naboso po dráze, která je vydlážděna různými druhy 

podkladů 

- dítě poznává materiály se zavázanýma očima 

Dále pak můžeme rozvíjet paměť pomocí nácviku básniček a písniček, zadáváním lehkých 

domácích úkolů: přineste si děti na zítra svou oblíbenou knihu. V tomto případě je velmi 

důležitá motivace. 

 

5. Rozvoj pozornosti 

Pozornost procvičujeme všemi aktivitami, které děláme. Dlouhodobého nesoustředění, či 

nepozornost dítěte jsou důležitým ukazatelem při stanovení diagnózy ADHD. 

Pro správnost rané diagnostiky: 
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• Neměli bychom dítě zahlcovat podněty. Pokud něco dělá, měli bychom vyloučit rušivé 

momenty. 

• Neměli bychom jej přetěžovat aktivitami. Vede to ke zvýšené únavě a roztržitosti. 

• Doba soustředění je u každého jiná. Neměli bychom děti srovnávat. 

Cíle:  

o soustředění po určitou dobu (zcela individuální) na všechny činnosti. 

Činnosti: 

o kreslení a malování 

o stavění z kostek 

o modelování z různých materiálů 

o sledování divadla 

o poslech pohádky 

K rozvoji těchto pěti oblastí budou použity materiály nasbírané v průběhu mé praxe. Jedná 

se o pracovní listy, hry, knihy a materiály pro všestranný rozvoj dítěte. Bude využito také 

interaktivní tabule a vhodných pomůcek. 

4.2 Srovnávací diagnostika dětí ve vybraných oblastech  
Tato kapitola je věnována srovnávání úrovně výkonu v pěti vybraných oblastech 

psychomotorického vývoje. Je zde specifikováno procento dětí, které mají větší obtíže. Dále 

se práce zaměřuje na procentuální rozdíl mezi chlapci a dívkami. Jsou stanoveny dvě 

hypotézy, které se v průběhu šetření prokáží. 

Byl vytvořen „Test psychomotorického vývoje dítěte“ viz příloha č. 1 a systém hodnocení 

viz. příloha č. 2, podle kterého se budou děti hodnotit v záři 2015,2017 a následně v dubnu 

2016,2018. 

Stanovené hypotézy 

Hypotéza I. Předpokládám, že se budou větší obtíže v oblasti psychomotorického vývoje 

objevovat minimálně u 10 % chlapců a 5% dívek. 

Hypotéza II. Předpokládám, že se procento dětí s většími obtížemi výrazně sníží v případě, 

že se s nimi bude systematicky pracovat na rozvoji všech pěti oblastí po dobu sedmi měsíců. 
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Systém hodnocení: Test psychomotorického vývoje je složen z pěti úkolů. Každý úkol je 

hodnocen zvlášť v bodové škále od 1-5, kdy 1 je nejlepší, 5 nejhorší, jako ve školním 

hodnocení. (Viz. příloha 1 a příloha 2) 

Tabulka 2: Vstupní hodnocení dětí v září 2015, 2017 

Jméno Věk Řeč Motorika Paměť Sluchové 

rozlišení 
Zrakové 

rozlišení a 

pozornost 

Počet 

Bodů 

Chlapec1 5,10 2 2 3 3 3 13 

Chlapec2 6,3 2 2 3 3 3 13 

Chlapec3 5,11 2 2 3 3 3 13 

Chlapec4 6,3 2 1 2 3 2 10 

Chlapec5 5,11 2 1 1 1 1 6 

Chlapec6 6 2 2 2 1 2 9 

Chlapec7 5,11 4 2 4 4 3 17 

Chlapec8 6,3 1 2 2 2 2 9 

Chlapec9 6,3 2 3 3 3 3 14 

Chlapec10 6 1 3 1 2 2 9 

Chlapec11 5,4 1 3 1 3 2 10 

Chlapec12 5,9 1 1 2 3 2 9 

Chlapec13 6,5 4 4 3 3 2 16 

Chlapec14 5,10 2 3 3 4 3 15 

Chlapec15 6,3 1 2 3 3 2 11 
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Chlapec16 6,3 1 3 3 3 2 12 

Chlapec17 5,2 2 3 2 3 3 13 

Chlapec18 5,1 1 2 2 2 2 9 

Chlapec19 5,9 4 3 2 4 4 17 

Chlapec20 5,3 2 4 3 4 4 17 

Chlapec21 6,1 3 3 4 3 3 16 

Chlapec22 5,9 2 3 2 1 2 10 

Chlapec23 5,2 2 3 2 2 3 12 

Chlapec24 5,9 4 3 3 3 3 16 

Chlapec25 5,11 3 3 2 3 3 14 

Chlapec26 6,2 2 3 2 2 2 11 

Chlapec27 6,1 2 3 1 3 2 11 

Chlapec28 6,1 1 2 3 2 2 10 

Chlapec29 5,10 3 4 3 3 3 16 

Chlapec30 5,7 1 3 2 2 3 11 

Chlapec31 5,6 3 2 2 2 2 11 

Dívka1 6 1 1 1 1 1 5 

Dívka2 5,6 1 1 2 2 2 8 

Dívka3 6 1 1 2 3 2 9 

Dívka4 6,7 3 2 3 4 3 15 

Dívka5 5,3 1 2 2 2 2 9 
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Dívka6 5,8 1 3 3 4 3 14 

Dívka7 5,6 2 3 3 4 4 16 

Dívka8 6,2 1 2 3 3 2 11 

Dívka9 5,9 2 1 1 2 2 8 

Dívka10 5,3 3 4 2 2 2 13 

Dívka11 6 1 3 1 3 3 11 

Dívka12 5,8 1 1 2 3 3 10 

Dívka13 5,4 3 4 3 3 3 16 

Dívka14 5,7 1 1 3 3 2 10 

Dívka15 5,1 2 3 1 2 3 11 

Dívka16 5,6 3 4 3 3 3 16 

Dívka17 5,11 2 1 1 1 2 7 

Dívka18 5,11 2 1 1 2 2 8 

Dívka19 5,11 2 3 2 2 3 12 

Dívka20 5,4 2 3 1 3 2 11 

 

Hypotéza I.: Předpokládám, že se budou větší obtíže v oblasti psychomotorického vývoje 

objevovat u 10% chlapců a 5% dívek. 

 

Celkové hodnocení:  

Obtíže nemá 19 dětí z toho 9 dívek a 10 chlapců. 

Střední obtíže má 20 dětí z toho 7 dívek a 13 chlapců. 

Větší obtíže má 12 dětí z toho 4 dívky a 8 chlapců.  
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Graf 1: Rozložení obtíží u dívek 

 

 

Graf 2: Rozložení obtíží u chlapců 
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Graf 3: Podíl chlapců a dívek s většími obtížemi 
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Oblast řeči: 

V oblasti řeči nemá obtíže 39 dětí, střední obtíže má 8 děti, větší obtíže mají 4 děti 

Graf 4: Rozložení obtíží v oblasti řeči 

 

Oblast motoriky:  

V oblasti motoriky nemá obtíže 24 dětí, střední obtíže má 21 dětí a větší obtíže má 6 děti. 

Graf 5: Rozložení obtíží v oblasti motoriky 
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Oblast paměti: 

V oblasti paměti nemá obtíže 30 dětí, střední obtíže má 19 dětí, větší obtíže mají 2 děti. 

Graf 6: Rozložení obtíží v oblasti paměti 

 

Oblast sluchového vnímání: 

V oblasti sluchového vnímání nemá obtíže 20 dětí, střední obtíže má 24 dětí, větší obtíže má 

7 děti. 

Graf 7: Rozložení obtíží v oblasti sluchového vnímání 
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Oblast pozornosti a zrakového rozlišení: 

V oblasti pozornosti nemá obtíže 27 dětí, střední obtíže má 21 dětí, větší obtíže mají 3 dětí. 

Graf 8: Rozložení obtíží v oblasti zrakového vnímání a pozornosti 

 

 

Hypotéza I. Závěr:  

Po vypracování Testu psychomotorického vývoje jsem s dětmi absolvovala vstupní 

hodnocení dne 15.9.2015 a 13.9. 20017.  Z čehož vyplynulo, že problémy v oblasti 

psychomotorických funkcí mají více chlapci než dívky. 16% chlapců a 8% dívek má větší 

problémy v těchto oblastech. Největší obtíže se vyskytly v oblasti jemné motoriky, 

sluchového rozlišení a motoriky u celé skupiny. Chlapcům dělaly největší problémy oblasti 

sluchového rozlišení, pozornosti a jemné motoriky, dívkám oblast sluchového rozlišení a 

pozornosti. 

Hypotéza I. nebyla verifikovaná ani pro vzorek chlapců, ani pro vzorek dívek. Procento 

chlapců bylo vyšší o 6% a dívek o 3%. 
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Hypotéza II.: 

Přepokládám, že se procento dětí s většími obtížemi výrazně sníží v případě, že se s nimi 

bude systematicky pracovat na rozvoji všech pěti oblastí psychomotorického vývoje po dobu 

sedmi měsíců v rámci prevence SPU. 

Tabulka 3: Výstupní hodnocení dětí v dubnu 2016, 2018  

Jméno Věk Řeč Motorika Paměť Sluchové 

rozlišení 
Zrakové 

rozlišení 
Celkový 

počet bodů 

Chlapec1 6,5 1 2 2 3 3 11 

Chlapec2 6,10 2 2 2 2 3 11 

Chlapec3 6,6 2 2 3 2 2 11 

Chlapec4 6,10 1 1 2 3 2 9 

Chlapec5 6,6 1 1 1 1 1 5 

Chlapec6 6,7 2 1 2 1 2 8 

Chlapec7 6,6 3 2 3 4 3 15 

Chlapec8 6,10 1 1 2 1 2 7 

Chlapec9 6,10 2 2 2 3 3 12 

Chlapec10 6,7 1 2 1 2 2 8 

Chlapec11 5,11 1 2 1 2 2 8 

Chlapec12 6,4 1 1 2 2 2 8 

Chlapec13 7 3 4 2 3 2 14 

Chlapec14 6,5 2 3 3 3 3 14 

Chlapec15 6,10 1 2 2 2 2 9 
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Chlapec16 6,10 1 2 3 2 2 10 

Chlapec17 5,9 1 2 2 2 3 10 

Chlapec18 5,8 1 2 1 1 1 6 

Chlapec19 6,4 3 2 2 2 3 12 

Chlapec20 6,10 1 3 2 3 3 12 

Chlapec21 6,8 2 3 2 2 3 12 

Chlapec22 6,4 2 2 1 1 2 8 

Chlapec23 5,9 2 3 2 2 2 11 

Chlapec24 6,4 3 3 2 3 3 14 

Chlapec25 6,6 2 3 2 3 3 13 

Chlapec26 6,9 2 2 2 2 2 10 

Chlapec27 6,8 1 2 1 2 2 8 

Chlapec28 6,8 1 2 2 2 2 9 

Chlapec29 6,5 3 3 2 3 2 13 

Chlapec30 6,2 1 2 2 2 2 9 

Chlapec31 6 2 2 1 2 1 8 

Dívka1 6,7 1 1 1 1 1 5 

Dívka2 6,1 1 1 1 1 1 5 

Dívka3 6,7 1 1 2 2 2 8 

Dívka4 7,2 2 2 3 3 3 13 

Dívka5 5,10 1 1 2 2 1 7 
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Dívka6 6,3 1 3 3 3 3 13 

Dívka7 6,1 2 2 3 3 3 13 

Dívka8 6,9 1 2 2 3 2 10 

Dívka 9 6,4 1 1 1 2 2 7 

Dívka10 5,10 2 3 2 2 2 11 

Dívka11 6,7 1 2 1 2 2 8 

Dívka12 6,3 1 1 1 2 2 7 

Dívka13 5,11 3 3 2 3 3 14 

Dívka14 6,12 1 1 2 2 2 8 

Dívka15 5,8 2 2 1 2 2 9 

Dívka16 6 3 3 3 3 3 15 

Dívka17 6,6 1 1 1 1 2 6 

Dívka18 6,6 1 1 1 2 2 7 

Dívka19 6,6 2 3 2 2 2 11 

Dívka20 5,11 2 3 1 2 2 10 

 

Celkové hodnocení: 

Obtíže nemá 30 dětí z toho 12 dívek a 18 chlapců. 

Střední obtíže má 19 dětí z toho 5 dívek a 14 chlapců. 

Větší obtíže mají 2 děti z toho 1 dívka a 1 chlapec. 
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Graf 9 Podíl chlapců a dívek s většími obtížemi v září 2015 a 2017 

 

 

Graf 10: Podíl chlapců a dívek s většími obtížemi v dubnu 2016 a 2018 
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Hypotéza II. Závěr: 

Pracovala jsem se skupinou 1x 26 a 1x 25 dětí po dobu sedmi měsíců podle schématu oblastí 

psychomotorického rozvoje. Od září 2015, 2018 do dubna 2016, 2018, kdy jsem provedla 

s dětmi závěrečné hodnotící testy. Z testu vyplynulo, že se snížil počet dětí, které mají větší 

obtíže v těchto oblastech. U skupiny chlapců došlo k 14% a u dívek k 6% snížení. Zůstal 

pouze jeden chlapec a jedna dívka, jejichž rodičům byla doporučena návštěva Pedagogicko–

psychologické poradny. 

Hypotéza byla verifikovaná. Potvrdilo se, že se v rámci preventivní systematické práce po 

dobu sedmi měsíců procento dětí s problémy výrazně sníží. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce na téma „Raná diagnostika a prevence SPU v předškolním věku“ 

bylo získat teoretické informace o vývojových poruchách učení, o jejich diagnostice, 

prostudovat různé reedukační metody. V praktické části bylo cílem vypracovat v rámci 

prevence SPU schéma pěti oblastí psychomotorického vývoje dítěte a s jeho pomocí zjistit 

účelnost systematické práce s dětmi předškolního věku po dobu sedmi měsíců, dále pak 

ověřit dvě hypotézy, které byly stanoveny. 

Cíle, které jsem si v úvodu práce stanovila, se podařilo naplnit. Teoretické informace jsem 

získala z pramenů uvedených v seznamu literatury. Absolvovala jsem dva semináře 

preventivních reedukačních metod „Metodu dobrého startu“ a reedukační program HYPO. 

V rámci srovnávací diagnostiky jsem zjistila procentuální výskyt dětí s většími problémy i 

jejich počet z hlediska pohlaví, následně procentuální rozdíl mezi počty dětí na počátku a na 

konci systematické práce s nimi. 

Při vlastní práci s dětmi je důležitá správná motivace. Je nutné rozvíjet všechny oblasti 

psychomotorického vývoje dítěte současně, ne však stejnou měrou u každého, ale s ohledem 

na jejich individuální potřeby. 

Raná diagnostika a prevence specifických poruch učení již v předškolním věku umožní 

dětem hladší přechod do základní školy. Předejdeme tak jejich možným problémům v oblasti 

čtení, psaní a počítání. 
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Příloha číslo 1 

Test psychomotorického vývoje dítěte 

Jméno dítěte: 

Narození: 

Počet získaných bodů: 

1. Povídání o obrázku  

 

1  2  3  4  5 

2. Nakresli tvary tak, jak jdou za sebou 

 

 

        

 

1  2  3  4  5 
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3. Nakresli maminku  
 

 

1  2  3  4  5 

 

4. Řekni, co slyšíš na začátku slova? 

máma, opice, Eva, čepice, kolotoč 

 

1  2  3  4  5 

 

5. Opakuj po mně 

Maminka šla do obchodu a koupila mléko, ovoce, chleba, máslo a mrkev. 

 

1  2  3  4  5 
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Příloha číslo 2 

Systém hodnocení 

1. Mluvní projev: 

o 1 bod - vše v pořádku 

o 2 body - menší slovní zásoba, jinak výslovnost v pořádku 

o 3 body - malá slovní zásoba, drobné problémy s výslovností hlásek 

o 4 body - problém s výslovností hlásek 

o 5 bodů - patlavost, slabá slovní zásoba, překotná mluva 

2. Zrakové rozlišení: 

o 1 bod - vše v pořádku 

o 2 body - v pořádku se zaváháním 

o 3 body - vyplněno s nápovědou 

o 4 body - vyplněno s pomocí 

o 5 bodů - nevyplněno, nepochopeno 

3. Jemná motorika + grafomotorika:  

o 1 bod - držení tužky, tlak na tužku v pořádku, uvolněná ruka 

o 2 body - držení tužky v pořádky, větší tlak na tužku, tužší ruky 

o 3 body - problém s držením tužky - na upozornění opraví, lehký tlak na tužku, 

tužší ruka 

o 4 body - špatné držení tužky, větší tlak na tužku, neuvolněná ruka  

o 5 bodů - špatné držení tužky, velký tlak na tužku, neschopnost kreslit 

4. Sluchové rozlišení- počty bodů souvisí s počtem správně určených počátečních písmen 

5. Paměť- počty bodů souvisí s počtem správně zopakovaných slov 

 
Celkové hodnocení: 

Počet bodů do 10- dítě nemá potíže 

Počet bodů do 15 – dítě má střední potíže 

Počet bodů od 15 výše- dítě má větší potíže a bude doporučeno vyšetření u odborníka 


